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CADENA DE FAVORS MÓN ANIMAL
Des de l'organització Cadena de Favors Món Animal (CDFMAE) informen sobre la
iniciativa que estan duent a terme en els casos de pèrdua d’animals de companyia. La
iniciativa vol aprofitar la seua forta presència a les xarxes socials i contacte directe amb la
policia local per tal d’agilitzar la tornada a casa dels animals.
D’aquesta forma, els passos a seguir en cas de pèrdua o trobada són:
1. Avisar a la policia. Cal notificar-ho a la Policia Local, tant en cas de pèrdua com
de trobada.
2. Contactar amb CDFMAE. Es pot fer per correu electrònic a
cadenadefavoresmundoanimal@gmail.com, del telèfon 633 784 888 (Juan) o a
travès de la pàgina de Facebook: Cadena de Favores Mundo Animal.
3. Facilitar fotografies. En tots els casos és de gran ajuda
adjuntar fotografies de l’animal.
D’aquesta forma ja s’han arreplegat més de 200 gossos. A
més, des de CDFMAE continuen fent una crida a tota la població
per tal de col·laborar amb l’acollida i l’alimentació dels animals.

ENCONTRES A BENIARBEIG 2017
Durant el cap de setmana del 26 al 29 de gener, els visitants que es van apropar al Centre
Cultural van poder contemplar els prospectes, cartells i demés material cinematogràfic amb els
quals es va explicar la història del setè art, des dels seus inicis l’any 1895 fins a la dècada dels
anys 70. L’exposició «Prospectes i cartells de cinema antics» de Paco Moncho va fer gaudir als
vora 80 visitants que s’aproparen al Centre Cultural. Entre el material exposat es podien trobar
objectes com un prospecte de la primera actuació de cinema d’Espanya de 1896 a Barcelona,
prospectes de cinemes de la comarca, on destacaren els locals Cine Sesé i Terraza Gil de
Beniarbeig, així com també un cartell de grans dimensions de La mujer perdida (1966) amb
l’imponent Sara Montiel.
Dijous 26 de febrer es va
inaugurar l’exposició amb la
conferència del mateix Paco
Moncho, qui va explicar l’evolució
del material i tota mena de
curiositats d’allò més interessants
que serviren per entendre millor
l’exposició. En l’acte també van
intervindre l’alcalde Vicent Cebolla i
l’escriptor
i
membre
de
l’organització Tomàs Llopis, els
quals aprofitaren per presentar els Encontres a Beniarbeig 2017 «Literatura i cinema».
La segona conferència va tindre lloc dimecres 1 de febrer sota el títol «L'adaptació literària al
cinema. De la novel·la a la pantalla. Referents, èxits i fracassos» a càrrec de la professora,
productora i directora Isona Passola, qui a més és l’actual presidenta de l’Acadèmia de Cinema
de Catalunya. L’acte va estar introduït per l’alcalde Vicent Cebolla i pel membre de
l’organització Tomàs Llopis. Seguidament, Passola, qui ha estat productora d’obres com Pa
negre (2010), adaptació de la novel·la homònima d’Emili Teixidor, va explicar d’una manera
senzilla i propera totes les qüestions que es presenten en la tasca de l’adaptació. Durant la
conferència es va fer un repàs històric sobre l’estructura dels relats, així com dels elements
cinematogràfics que resulten atractius als espectadors. A continuació, entre els assistents es va
obrir un torn de paraula que va ser ben aprofitat pel públic per tal de preguntar a la
conferenciant o per fer alguna aportació sobre el tema.
La tercera conferència arribarà dijous 23 de febrer amb el títol“Els meus projectes
cinematogràfics basats en la literatura: Vespres de sang de Joan Olivares”, serà a càrrec
del productor, guionista i director Toni Canet, qui compartirà la seua dilatada experiència per
conèixer de prop de què consten els projectes cinematogràfics. A més, es tractarà especialment
del projecte d’adaptació cinematogràfica de la novel·la Vespres de Sang, de Joan Olivares.
Toni Canet va nàixer a Llutxent (Vall d’Albaida), el 1973 finalitza els
seus estudis d’art dramàtic i el 1984 crea la productor Doll d’Estels. El
1988 dirigeix el seu primer llarmetratge, Amanece como puedas (1987),
la qual va ser seleccionada per al festival del Caire i va aconseguir el
premi a la millor pel·lícula en la VI Mostra de Cinema de Catalunya.
Posteriorment ha dirigit pel·lícules com La camisa de la serpiente
(1996) i el documental Las alas de la vida (2006), el qual va ser aclamat
per la crítica i es va fer amb el guardó de Millor documental de la
Seminci de Valladolid 2006.
En el camp de la televisió, ha treballat per a Canal 9-RTVV amb
documetals com Solfa íntima (1990), Crònica amarga (1991) i Viatjar
sense billet (1998). Pel que fa a les sèries de ficció, el 1995 va dirigir
Benifotrem, la primera sèrie de producció pròpia realitzada per TVV. L’última pel·lícula
documental que ha dirigit ha estat Calç blanca, Negro carbón, una obra que recupera el
processos de la producció tradicional de la calç i el carbó.

PILOTA
El carrer artificial
del Verger gaudix
d’una gran jornada
de
pilota
valenciana amb els
millors equips de la
província en les
seues
primeres
finals oficials
La fase final del
provincial d’Alacant
dels XXXV Jocs
Esportius de la
Comunitat
Valenciana de la
modalitat
de
galotxa es van
jugar el passat
diumenge 29 de
gener al carrer
artificial del Verger, que alberga per primera vegada unes finals oficials dels JECV. Els
ajuntaments del Verger i Beniarbeig es van bolcar amb l’organització d’aquestes finals per
a seguir consolidant el projecte esportiu de l’escola municipal, el qual comparteixen els
escolars de les dos localitats.
Van estar presents un total de 8 escoles: Ondara, Sella, Orba, Benissa, Beniarbeig-El
Verger, Xàbia, Benidorm i Altea, que van disputar la fase final del provincial de les cinc
categories de competició.
Al llarg de tota la jornada la instal·lació artificial va gaudir d’un gran ambient. Basilio
Sánchez, l’entrenador i alma mater d’aquestes dos localitats, es va esforçar al màxim per
donar una gran imatge en les seues primeres finals.
Al finalitzar, es van lliurar les medalles i trofeus l’alcalde del Verger, Ximo Coll, l’alcalde
de Beniarbeig, Vicente Cebolla, el regidor d’esports del Verger, Enrique Chover, la
regidora d’esports de Beniarbeig, Elena Pastor, el regidor de tradicions del Verger, Yaye
Arbona, el regidor d’urbanisme de Beniarbeig, Vicente Sanchis, Paco el Genovés i el
vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines. Els campions
provincials disputaran la fase Autonòmica l’últim cap de setmana de febrer.
Resultats per categories:

Categoria infantil
1º - Ondara
2º - Beniarbeig-El Verger
3º - Altea
4º - Sella

Categoria benjamí
1º - Ondara
2º - Sella
3º - Orba
4º - Dénia

Categoria aleví
1º - Beniarbeig-El Verger A
2º - Ondara
3º - Beniarbeig-El Verger B
4º - Benissa

Categoria cadet
1º - Orba A
2º - Ondara A
3º - Sella
4º - Benissa

Categoria juvenil
1º - Benidorm
2º - Sella
3º - Xàbia
4º - Orba
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Per a eliminar residus vegetals procedents de restes de poda, sega o gespa... s'ha
d'avisar a la Policia Local, telefonant al 670 444 558, la qual facilitarà l'accés al recinte on
estan instal·lats els contenidors.

No hi ha recollida de fem
Recollida de trastos, previ avís amb
almenys dos dies d'antelació, al telf. 670
444 558 o a la Policia Local.
Recollida pels matins
a partir de les 8:00 h.
El fem s'ha de dipositar a la porta dels
habitatges, de 21:00 a 22:00h d'abril a
octubre i de 20:00 a 21:00h de novembre
a març

HORARIS DE CENTRES D' INTERÉS
Biblioteca:
Vesprades: dilluns a dijous de 16:00 a 20:00
Matí: dimecres d’11:00 a 15:00.

Església:
Laborables a las 9:30 h. dissabtes a les 19:00 h.
Diumenges i festius a las 11:00.

Autobusos:
Beniarbeig – Dénia: dilluns a divendres a les 7:25* - 8:20 – 10:05 –
16:20 i dissabtes laborables a les 9:35 – 15:35 – 18:35

Correus:
Dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 h.
Dissabtes de 09:00 a 10:00 h.

Dénia – Beniarbeig: dilluns a divendres a las 12:00 – 12:45 –
14:30* - 18:30 i dissabtes laborables a las 13:00 – 16:30 – 20:00
* Dies lectius del curs escolar.

Horari d'atenció al públic oficines de l'Ajuntament:
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i dijous de 17:00 a 20:00

Farmàcies de guàrdia febrer - Servei 24 hores, de 9:30 h. de matí a 9:30 h. del matí següent.
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9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elx, 5 (Dénia)
11-Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marquès de Estella, 9 (El Verger)
13- Fernando Mud – C/ Roser, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. d'Alacant, 45 (Dénia)
Natalia Fernández - Avinguda de València, 2, (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)

A – Inés Roig Sánchez – Crta. Les Marines - Les Brises, 5
(Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Les Marines, E. Golden Park

Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)

1 2 3

4

13

07

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14
04 05

Farmàcia 01 05 06 12 08 09 10 01 02 03 11 15 06 07

15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

08
11

09 10

12
04 05
02 03
06 07 08 09 10 01
01
13 14

TELÈFONS D' INTERÈS
Ajuntament
Col·legi Públic
Cites mèdiques
Centre Salut Ondara (dies senars)
Centre Salut El Verger (dies parells)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Assistència a las persones majors
Centres Dona 24 hores
Assistència Dones Maltractades
Assistència al menor

965 766 018
966 428 800
966 429 002
966 429 685
966 428 401
966 429 000
012
900 100 011
900 580 888
900 100 009
900 100 033

Fundació d'ajuda
contra la drogoaddicció
Hospital Acuario
Iberdrola. Averies
Farmàcia
Ambulància
Emergències
Policia Local
Guàrdia Civil El Vergerl
Biblioteca
Parròquia

Més informació a: www.beniarbeig.org – www.beniarbeig.es Edita: Ajuntament de Beniarbeig

900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
(062) 965 750 082
966 476 597
965 766 590

